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I – Relato

Os integrantes da Comissão de Planejamento reuniram-se no dia 08 de outubro de 2018 em 

São Paulo para alinhamento das ações e definição de entregas. 

O debate iniciou-se com a atualização do site do Forplad, bem como o relato e avaliações do 

plano de ação dos GTs.

Foram atualizados os membros e discutidas estratégias para participação dos integrantes que 

representam os Colégios de PI (CGPI) e TI (CGTIC).

Com relação ao GT obras, foi feito um relato do andamento do plano de ação de obras e sendo 

inserido um documento com diagnostico e plano de ação do GT. Alem disso, foram demonstrados 

alguns dados das equipes técnicas das iFES e descentralizações realizadas pelo MEC ate o momento, 

esta ultima sendo disponibilizada no site do FORPLAD. Como propostas surgiram a possibilidade de 

um Congresso  com equipes  técnicas  de  infraestrutura  das  IFES (primeiro  semestre  de  2018)  e  a 

articulação com a comissão de modelos para inserção de indicadores na Matriz OCC que contemplem 

as particularidades de infraestrutura das IFES.

Na sequência houve o relato do andamento do GT de riscos coordenado pelo Joeder (UFSM). 

Com relação  ao  plano  de  ação  proposto,  relatou-se  que  as  capacitações  presenciais  foram ações 

realizadas, no entanto, ainda existe uma capacitação via moodle e videos que serão produzidos para 

apoio a implementação da Gestão de Riscos e uso do ForRisco. Como proposta de encaminhamento 

surgiu a necessidade de elaboração de uma proposta de manutenção do ForRisco e que será pleiteado 

um espaço no Forplad para lançamento do software e manual.

Com relação ao GT ODS, Carolina encaminhou um relato do plano de ação e um documento 

para auxiliar as IFES a adesão ao ODS, com informações geradas a partir de IFES que aderiram ao 

ODS. Sendo que, o documento foi disponibilizado no site do Forplad.

Com relação ao GT Universidade e Sociedade, sob coordenação da Dulce houve a atualização 

no site e recomposição de integrantes. Discutiu-se a necessidade de comunicar boas praticas como 



uma ação de agenda positiva das IFES, visto que muito se faz nas IFES, porem pouco se comunica. 

Destacou-se a necessidade de aproximar com o colégio de comunicação da ANDIFES, nesse sentido, 

foi  trazido o Prof.  Walter  (Dir.  Comunicação   da UNIFES) que é integrante desse colégio,  para 

explanar a sua visão sobre o tema. O mesmo demonstrou entusiasmo com a ação da comissão de 

planejamento, porem, relatou as dificuldades em face da conjuntura no entorno da gestão das IFES. No 

entanto, de concreto falou que existe uma ação entre 3 IFES paulistas visando estruturar um case de 

comunicação  concreto,  que  poderia  ser  replicado  pelo  sistema  de  IFES.  Como  encaminhamento 

propôs-se um encontro de alinhamento entre o Forplad, CGTI e Colégio de Comunicado da ANDIFES 

para traçar a estratégia de comunicação.

Com relação  ao  GT de  processos,  houve  recomposição  do  GT,  inclusão  da  Alessandra  e 

coordenação do Frank. Foi disponibilizado no site o plano de ação e minuta do edital de cooperação 

interinstitucional para repositório de processos, a ser aprovado no próximo Forplad pela Comissão de 

Planejamento.

Com relação ao GT de Indicadores, houve relato por meio telefônico do Flavio (UNIFAL) 

algumas ações já  foram desenvolvidas,  como uma reunião com o TCU visando adequar o rol  de 

indicadores das IFES, no entanto, ainda falta consolidar o plano de ação. Alem disso, aventou-se a 

possibilidade  de  levar  no  próximo  Forplad  algum  integrante  do  TCU  (Câmara  de  Educação  ou 

SECEX) para abordar as mudanças no formato do relatório de gestão.

Com relação ao GT de Custos, embora tenha havido um painel de custos no ultimo Forplad, 

houve a saída do Franklin do referido GT, sendo assim, ha a necessidade de recomposição do GT, bem 

como ha a necessidade de definição de estrategista de futuro para o mesmo.

II - Encaminhamento 

Como  encaminhamento,  foram  retirados  alguns  assuntos  que  deverão  ser  abordados  no 

próximo Forplad:

- Na reunião temática : com informes e atualizações do portal, com enfoque nas acoes do GT 

de Obras (Congresso e articulação com a Comissão de Modelos); apresentação/aprovação do edital do 

repositório de processos; Proposta de manutenção do ForRisco (adição de módulos e customização);

-No painel principal: lançamento do ForRisco e Manual; Integrante do TCU para  falar acerca 

das mudanças no formato da prestação de contas. 


